
COVID-19 IN DE AMAZONE  
Op veel plaatsen in de wereld kwam COVID-19 
ergens in februari in beeld. Op 18 maart 
vertrok de laatste toerist noodgedwongen uit 
San Martin de Amacayacu, omdat de 
ambassade van het thuisland dat sterk 
aanraadde. Op 21 maart werden de eerste 
gevallen van COVID-19 patiënten gerappor-
teerd in steden als Manaus (Brazilië) en Iquitos 
(Peru). Op 15 april kwam de situatie dichterbij 
met een paar gevallen in Tabatinga (Brazilië) 
en op 17 april bevestigde Leticia voor het eerst 
2 gevallen. Op het moment van dit schrijven 
zijn er zo´n 2.000 gevallen in Leticia en rond de 
60 doden. Dit aantal stijgt nog steeds, maar er 
herstelden ook al meer dan 1.000 mensen. 
Leticia heeft ruim 50.000 inwoners. In de 
inheemse gemeenschappen zijn er ook 
patiënten. In San Martin de Amacayacu zijn er 
begin juni 33 gevallen vastgesteld. De meeste 
mensen dachten hier dat ze aan een zware 

griep leden en tot zover lijkt iedereen het te 
overleven. Men vindt het moeilijk om de 
afstand te bewaren. Veel ouderen zijn het 
regenwoud in getrokken en wonen daar in 
primitieve hutjes op hun akker.   
 
COVID-19 betekent ook geen werk voor veel 
mensen. Veel mensen leefden van de 
dagelijkse verdiensten en nu komt er helemaal 
niets binnen. In Leticia betekent een rode vlag 
aan het huis dat er dringend hulp nodig is. Heel 
langzaam kwamen er vanaf half mei hulpacties 
door overheid en particulieren op gang om 
mondkapjes, alcohol en voedsel te versprei-
den. In gemeenschappen zoals San Martin de 
Amacayacu hebben de mensen het beter 
tijdens de quarantaine. Men gaat terug naar of 
door met de activiteiten op de akkers en er 
wordt enthousiast gejaagd en gevist. Gelukkig 
staat het water nu hoog en is er veel vis en 
wild. De scholen zijn dicht maar soms komen 
er via Whatsapp huiswerktaken voor de ruim 
50 leerlingen van het voortgezet onderwijs. De 
Small World Foundation heeft de taak op zich 
genomen om de taken uit te printen en het 
resultaat weer terug te sturen. 
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Het nieuws wordt in de regio ontvangen via 
radio, Whatsapp-groepen en Facebook. Begin 
juni begon de belangstelling af te nemen en de 
noodzaak toe te nemen, en gingen in 
Tabatinga zelfs alle winkels weer open.  
Ook de visvijvers krijgen nu extra aandacht. 
Het water in de rivieren gaat binnenkort 
zakken omdat de droge tijd eraan komt. De 
visvijvers kunnen worden geleegd en schoon 
gemaakt. Aan het begin van de droge tijd is er 
een periode dat de vissen in de rivieren weinig 
zuurstof hebben en daarom zwemmen ze aan 
de oppervlakte. Zo kunnen de jonge vissen van 
zo´n 10cm relatief makkelijk gevangen worden 
en uitgezet in de visvijvers.  
 

BESTE FOTOGRAAF VAN DE WERELD 
Eind februari was de fotograaf Pablo 
Albarenga (NB 90, foto rechtsonder laatste 
pagina, geruit shirt – Instagram: pabloa.photo) 
in San Martin met het team van Open 
Democracy voor een reportage over de 
milieupatrouille. Met  best wel een beetje trots 
kunnen we melden dat hij nu is uitgeroepen 
tot de winnaar van de Sony World Phography 
Award  met zijn serie “Seeds of Resistance” in 
de Amazone. In deze serie zijn de fotos met 
een drone gemaakt en liggen de “regenwoud-
verdedigers” op hun rug  en hebben ze het 
betreffende gebied  naast zich. 

https://pabloalbarenga.com/
https://pabloalbarenga.com/
https://pabloalbarenga.com/seeds-of-resistance


HERBEBOSSING 
Tot voor de COVID-19 uitbraak was er een heel 
speciaal restaurant in de stad Medellín met de 
naam “La Chagra” (Instagram: lachagra / 
chefjuansa – Facebook: La Chagra Saberes 
Amazonicos). In de Amazone is een chagra een 
akker. De eigenaar van het restaurant, Juan 
Santiage Gallego, heeft een passie voor de 
Amazone en serveerde allerlei gerechten met 
ingredienten uit deze regio. Hij gaf de gasten 
ook de kans om bij te dragen aan de Amazone. 
Voor COP 2.000 (€0,60) konden de gasten een 
boom sponsoren. In maart kwam Juan weer 
met een groep naar San Martin om meer te 
leren over de culinaire kant van de Amazone. 
Met de lokale mensen ging de groep naar de 
akkers om producten te oogsten en daarna 
samen een maaltijd te bereiden. Toen kwam 
het herbebossings-project ter sprake. In de 
loop van de quarantaine werd er met een 
kleine groep (want er werd natuurlijk geen 
geld meer opgehaald in het restaurant) 
overlegd over de aanpak. Elk van de voorlopig 

2.000 boompjes moet namelijk traceerbaar 
blijven voor de donateurs. Dus de boompjes 
kregen een plastic label, gemaakt van oude 
plastic voorwerpen waarin een nummer is 
gekrast of gebrand. In de loop van de tijd zal 
het label vervangen worden met een gekerfd 
nummer zodat er geen plastic in het 
regenwoud achterblijft. Een spreadsheet in 
excel werd al gauw een noodzaak om de 
nummers aan de namen te verbinden. Ook de 
plantdatum, boomsoort, boomplanter etc. is 
nu terug te vinden. De boompjes die geplant 
worden zijn van allerlei soorten en voor allerlei 
doeleinden: Goede kwaliteit hout, bladeren 
voor daken, fruit en natuurlijk medicijn. De 
milieupatrouille van San Mart in de Amacayacu 
coordineert de activiteiten.  
Het restaurant is inmiddels helaas failliet, maar 
Juan Santiago is bezig met het lanceren van 
een mediacampagne die laat zien dat er tijdens 
de quarantaine ook wel degelijk productieve 
initiatieven zijn  t.b.v. de Amazone. We houden 
je op de hoogte! 

http://lachagrasaboresamazonicos.com/


ANT PROCEDURE  
COVID-19 heeft natuurlijk een 
dramatisch effect op het 
landerkenningsproces van het 
voorouderlijk grondgebied van San 
Martin de Amacayacu en Palmeras 
als inheems reservaat, 
onafhankelijk of als uitbreiding van 
het bestaande Tikuna Cocama en 
Yagua inheemse reservaat. Met 
veel moeite blijven de lokale 
mensen via Whatsapp aandringen 
bij de ANT functionarissen met wie 
zij op 2 maart j.l. spraken en een 
activiteitenagenda overeen 
kwamen. Het is duidelijk dat er geen 
activitieten (bv. volkstelling) onder 
de huidige omstandigheden 
mogelijk zijn in de 
gemeenschappen, maar wél willen 
deze aandringen op vooruitgang 
met de basisgegevens, zoals de 
sociaaleconomische studie 
(waarvan de voortgang nog 
onbekend is) en de landkaarten. Er waren al 
heel wat boodschappen en kaarten heen en 
weer gestuurd voordat het huidige ANT team 
duidelijkheid had over de akkoorden die al zijn 
bereikt in de afgelopen jaren en 
respectievelijke landkaarten.  
 
 

Er blijkt bij de overgang van INCODER naar ANT 
tussen 2015-2016 toch een belangrijk deel van 
de informatie verloren te zijn gegaan. Voor de 
derde week van juni staat er een Whatsapp 
gesprek gepland om te kijken wat de verdere 
stappen kunnen zijn en om onduidelijkheden 
op te helderen.

_________________________________________________________________________________ 
Wilt u samen met de Small World Foundation steun bieden aan de mensen van de indianengemeenschap San Martin 
de Amacayacu en op de hoogte blijven van de lokale ontwikkelingen in deze verre uithoek van Colombia? 
 
Maak dan jaarlijks 15 (of meer..!) over op:  
Rabobank IBAN: NL28RABO0132726203 
t.n.v. Stichting SMALL WORLD FOUNDATION te Baarle-Nassau,  
o.v.v. ‘nieuwsbrief’ en Uw naam (BIC: RABONL2U)  
 
Belangrijk: de stichting is aangemerkt als ANBI waardoor vaste jaarlijkse bijdragen belasting aftrekbaar kunnen zijn! 
Informeer eens bij je belastingadviseur! 
 
Vergeet niet zo spoedig mogelijk ook uw e-mailadres door te geven: smallworldfoundation@outlook.com 
Nogmaals, de bijdragen zullen uitsluitend besteed worden aan de ontwikkeling en uitvoering van de lokale initiatieven, 
onder begeleiding van de Small World Foundation. De uitgaven zullen zo veel mogelijk vermeld worden in de 
nieuwsbrieven. Voor alternatieve (vormen van) bijdragen, graag informeren bij bovenstaand adres.  
 
U kunt zich  te allen tijde opgeven voor de nieuwsbrief. Wanneer u graag één of meerdere edities van deze nieuwsbrief 
(nogmaals) wilt ontvangen via email, neem dan ook contact op of kijk op de website: www.smallworldfoundation.org.    


